Εικονομαχία:
μια τραγωδία που συγκλόνισε την Εκκλησία

Η περί των ιερών εικόνων παράδοση της Εκκλησίας
• Ο Χριστιανισμός υπό την επίδραση της Παλαιάς Διαθήκης δεν
θεώρησε κατ’ αρχάς αναγκαία τη δημιουργία εικονικής ή γλυπτικής
χριστιανικής τέχνης. Περιορίσθηκε μόνο σε απλά σύμβολα και
συμβολικές παραστάσεις, τα οποία συνδέονταν αναγωγικά με
θεμελιώδεις διδασκαλίες της χριστιανικής πίστεως.
• Aπό τον Γ΄ αιώνα άρχισε να υιοθετεί την ιδέα της απεικόνισης του
προσώπου του Χριστού.
• Κατά τον Δ΄ αιώνα οι ιερές εικόνες εισήχθησαν όχι μόνο στους ναούς,
αλλά και στις οικίες πολλών χριστιανών, επιβλήθηκαν δε τελικώς στην
εκκλησιαστική συνείδηση.
• Η ενανθρώπηση του Ιησού Χριστού καθιστούσε δυνατή τη θεώρηση
καθιερωμένων υλικών αντικειμένων ως συμβόλων, τα οποία
ανακλούσαν τη θεία δύναμη.


«Oὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντός ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω
καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. Οὐ προσκυνήσεις
αὐτοῖς, οὐδέ μὴ λατρεύσῃς αὐτοῖς». Έξοδ. 20,4-5.

Η εικόνα υπό αμφισβήτηση
 Την περίοδο της Εικονομαχίας η εικαστική παράσταση του
θείου θεωρήθηκε μη επιτρεπτή και
 κατά τη γνώμη των εικονομάχων αποτελούσε ειδωλολατρική
παρέκκλιση.


Ο όρος Εικονομαχία αναφέρεται στην θεολογική και πολιτική
διαμάχη που ξέσπασε στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία κατά το
μεγαλύτερο μέρος του 8ου και το πρώτο ήμισυ του 9ου αιώνα,
αναφορικά (σε πρώτο επίπεδο) με τη λατρεία των χριστιανικών
εικόνων. Η Εικονομαχία διαίρεσε τους κατοίκους της αυτοκρατορίας σε
Εικονομάχους (επίσης αναφερόμενους ως Εικονοκλάστες) και
Εικονολάτρες (επίσης αναφερόμενους ως Εικονόφιλους και
Εικονόδουλους).

Επιχειρήματα των εικονομάχων
Οι εικόνες αναπληρώνουν τα είδωλα και άρα αυτοί που τις
προσκυνούν είναι ειδωλολάτρες [...]. Όμως δεν πρέπει να
προσκυνούμε κατασκευάσματα των ανθρώπινων χεριών και κάθε
είδους ομοίωμα [...]. Πληροφόρησέ με ποιος μας κληροδότησε
αυτή την παράδοση, δηλαδή να σεβόμαστε και να προσκυνούμε
κατασκευάσματα χεριών, ενώ ο Θεός απαγορεύει την
προσκύνηση, και εγώ θα συμφωνήσω ότι αυτό είναι νόμος του
Θεού.
Από επιστολή του Λέοντος Γ΄ στον πάπα Γρηγόριο Β΄, Travaux et mémoires 3 (1968) 279

Αίτια, κυρίως θεολογικά
1. Επηρεασμός από αντιλήψεις ανεικονικών θρησκειών
(Ιουδαϊσμός και Ισλάμ) και αιρετικών κοινοτήτων, όπως
των Νεστοριανών και των Παυλικιανών.
2. Η δυναστεία των Ισαύρων (από τη Συρία) προσπάθησαν
να επιβάλουν τις ανεικονικές αντιλήψεις.
3. Υπερβολές και δεισιδαιμονίες μοναχών και λαϊκών χωρίς
παιδεία.
4. Πολιτικά και κοινωνικά αίτια (εξάπλωση και επιρροή των
μοναστηριών και επιθυμία περιορισμού τους από το
κράτος-μεταρρυθμίσεις).
5. Οικονομικά ασθενέστερες τάξεις βρήκαν ευκαιρία να
επαναστατήσουν.

Α΄ φάση Εικονομαχίας (726-787μ.Χ.)
Κατά των εικόνων
• Οι αυτοκράτορες Λέων ο Γ΄,
Κωνσταντίνος ο Ε΄ και ο
μετριοπαθέστερος Λέων ο Δ΄
• Οι κάτοικοι των ανατολικών
επαρχιών
• Η Σύνοδος της Ιέρειας το 754
μ.Χ.

Υπέρ των εικόνων

• Οι πατριάρχες Γερμανός &
Ταράσιος
• Ο πάπας Γρηγόριος Γ΄
• Οι κάτοικοι της Ελλάδος
(που επαναστάτησαν)
• Οι μοναχοί (Στέφανος ο νέος)
• Ο Ιωάννης Δαμασκηνός
• Ο «ψευδεπίσκοπος Κων/πόλεως» • Η αντιβασιλέας Ειρήνη η
Αναστάσιος και ο πατριάρχης
Αθηναία μητέρα του
Παύλος Δ΄ (μεταμελήθηκε
Κωνσταντίνου ΣΤ΄ και ο
αργότερα).
Νικηφόρος Α΄

Τα γεγονότα
 Το 726 ο αυτοκράτορας Λέοντας Γ΄ εξέδωσε διάταγμα με το οποίο
αποδοκιμαζόταν η προσκύνηση των εικόνων ως ψευδολατρεία. Μέχρι το 741
που πέθανε, η πολιτική του υπήρξε μάλλον ήπια και οι διατάξεις του περί
απαγορεύσεως και αφαιρέσεως των εικόνων φαίνεται ότι δεν εκτελούνταν
επακριβώς.
 Ο γιος και διάδοχός του Κωνσταντίνος Ε΄ υπήρξε πολύ ορμητικότερος.
Εξαπέλυσε απηνή διωγμό κατά των εικόνων και των μοναχών, και συγκάλεσε
την ακέφαλη (χωρίς την παρουσία εκπροσώπων των θρόνων Ρώμης, Αλεξανδρείας,
Αντιοχείας και Ιεροσολύμων) σύνοδο της Ιέρειας (754), κατά την οποία
καταδικάστηκαν οι θρησκευτικές απεικονίσεις. Έκλεισε τα μοναστήρια και
καταδίωξε τους μοναχούς που υποστήριζαν τη λατρεία των εικόνων. Ιερείς,
μοναχοί, απλοί πιστοί κακοποιήθηκαν, εξορίστηκαν και πολλοί εκτελέστηκαν.
 Επί της βασιλείας του γιου του Λέοντα Δ΄ η εικονομαχική πολιτική
συνεχίστηκε αλλά πολύ ηπιότερα.
 Μετά τον πρόωρο θάνατό του η εξουσία περιήλθε στην σύζυγό του και
μητέρα του γιου του Κωνσταντίνου ΣΤ΄ Ειρήνη την Αθηναία η οποία
συνεκάλεσε την Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια, η οποία αναστήλωσε τις
εικόνες.

Στη μικρογραφία εικονομάχοι
παριστάνονται να προσφέρουν
στον Εσταυρωμένο Χριστό
σπόγγο και χολή με ξίδι. Στο
κάτω
μέρος
εικονομάχοι
παριστάνονται να προσπαθούν
να καλύψουν την εικόνα του
Χριστού με ασβέστη.
Ψαλτήρι Χλουντόφ (περί το 830 μ.Χ.).
Μόσχα, Ιστορικό Μουσείο.

Παράδειγμα εικονοκλαστικής
διακόσμησης στο ναό της
Αγίας Ειρήνης στην Κων/πολη:
Ένας απλός σταυρός

Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Κατά την πρώτη περίοδο της
εικονομαχίας,
ξεχώρισε
ο
διαπρεπέστατος θεολόγος, ποιητής
και
μεγάλος
Πατέρας
της
Εκκλησίας, άγιος Ιωάννης ο
Δαμασκηνός, ο οποίος με
επιστολές
του
και
λόγους
υποστήριξε την προσκύνηση
των ιερών εικόνων.
Χάρη στην ευγλωττία του
ονομάσθηκε και «Χρυσορρόας»,
ενώ για το πλούσιο μουσικό του
έργο ονομάστηκε «Μαΐστωρ της
μουσικής».

Η πρώτη φάση έληξε
με την Ζ΄ Οικουμ. Σύνοδο
στη Νίκαια της Βιθυνίας.

Η Ζ΄ Oικουμενική Σύνοδος 787μ.Χ
1. Καταδίκασε την εικονομαχία ως αίρεση.
2. Ακύρωσε τις αποφάσεις της συνόδου της Ιέρειας.
3. Αναγνώρισε ότι η τιμή στις εικόνες δεν είναι ειδωλολατρία
αφού
α) η τιμή προς τις εικόνες αναφέρεται στο πρόσωπο που αυτές
απεικονίζουν και όχι στο υλικό από το οποίο είναι αυτές
φτιαγμένες, (ἡ γὰρ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον
διαβαίνει) και
β) η προσκύνηση δεν έχει σχέση με τη λατρεία, που αναφέρεται
αποκλειστικά και μόνο στο Θεό.


Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου η γίνεται σαφής διάκριση άκτιστης και κτιστής ουσίας, υπάρχει και
σαφής διαφορά στην λατρεία και την προσκύνηση. Το άκτιστο λατρεύεται, το κτιστό απλώς
τιμάται. Συχνά στους ορθόδοξους ναούς, γίνεται και σχετική προσκύνηση για να τονισθεί η διαφορά
τιμής και λατρείας. Για παράδειγμα, όταν σε δύο διπλανές εικόνες υπάρχει στη μία ο Χριστός και
στην άλλη η Παναγία, του μεν Χριστού φιλούν οι πιστοί τα πόδια, στη δε Παναγία τα χέρια, έτσι ώστε
να δείξουν τη διαφορά προσκύνησης μεταξύ του Χριστού ως λατρευόμενου Θεού, και της
Παναγίας ως τιμώμενης αγίας.

Η Ζ΄ Οικουμενική Σύνοδος

Η Β΄φάση της Εικονομαχίας (815-843μ.Χ.)
Κατά των εικόνων
• Ο αυτοκράτορας
Λέοντας Ε΄ ο Αρμένιος
• Ο αυτοκράτορας
Θεόφιλος

Υπέρ των εικόνων
• Θεόδωρος ο Στουδίτης
• Η αυγούστα Θεοδώρα,
μητέρα του Μιχαήλ Γ΄,
που επανέφερε τις
εικόνες με τη Σύνοδο
του 843μΧ.
• Ο πατριάρχης Μεθόδιος

Τα γεγονότα
Επί Λέοντος Ε΄ άρχισε με οξύτητα η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας.
Πιεζόμενος και από τον στρατό, ο αυτοκράτορας διέταξε την καθαίρεση
των εικόνων και συγκάλεσε σύνοδο η οποία κατήργησε τις αποφάσεις
της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου και αναγνώρισε αντ’ αυτής την σύνοδο της
Ιερείας.
Ο δολοφόνος και διάδοχός του Μιχαήλ Β´ τήρησε επαμφοτερίζουσα
πολιτική, δυσαρεστώντας τους πάντες και αφήνοντας το θέμα σε
εκκρεμότητα.
Ο γιος και διάδοχος του Μιχαήλ Θεόφιλος αναδείχθηκε σε υπέρμαχο
της Εικονομαχίας και οι απαγορεύσεις των εικόνων και οι διωγμοί των
μοναχών επαναλήφθηκαν.
Το τέλος της Εικονομαχίας επήλθε το 842, αμέσως μετά τον θάνατο του
Θεόφιλου, με ενέργειες της χήρας του Θεοδώρας, που ασκούσε την
εξουσία επ’ ονόματι του ανηλίκου Μιχαήλ Γ΄. Το κύρος της Ζ΄
Οικουμενικής Συνόδου της Νικαίας ανορθώθηκε, οι εικόνες
αναστηλώθηκαν, τα καταργηθέντα μοναστήρια ανασυστάθηκαν και τα
εκκλησιαστικά και μοναστηριακά κτήματα αποδόθηκαν στις εκκλησίες
και στις μονές.

Η Β΄ φάση έληξε
με τη Σύνοδο της
Κων/πόλεως το 843
 Αναγνώρισε τις αποφάσεις
της
Ζ΄
Οικουμενικής
Συνόδου
 Αναστήλωσε τις Εικόνες

Θεόδωρος Στουδίτης ,
ένας ανυποχώρητος
μαχητής της Ορθοδοξίας

Κατά τη δεύτερη περίοδο της
εικονομαχίας ξεχώρισε από τους
υπερασπιστές της Ορθοδοξίας ο
μοναχός Θεόδωρος Στουδίτης (759826 μ.Χ.). Ήταν μεγάλος αγωνιστής,
πολέμησε με ζήλο εναντίον της
εικονομαχίας και ήλθε σε σύγκρουση
με πολλούς αυτοκράτορες. Γι’ αυτό
και εξορίστηκε πολλές φορές. Στις
ομιλίες και τις επιστολές του
ασχολήθηκε με το επίκαιρο ζήτημα
των εικόνων, τη μοναχική ζωή και την
οργάνωση των κοινοβίων. Επίσης,
έγραψε πολλούς ύμνους, που
βρίσκονται κυρίως στο τριώδιο.

Οι εικόνες δεν είναι είδωλα
Η βασική διαφορά του ειδώλου από
την εικόνα έγκειται σ᾿ αυτό που
υπογραμμίζει ο άγιος Θεόδωρος ο
Στουδίτης, ότι η εικόνα είναι
«ὁμοίωση» με το υπαρκτό, ενώ το
είδωλο είναι «ὁμοίωση» με το
ανύπαρκτο.
Επίσης, σύμφωνα με την ορθόδοξη
πίστη και η ύλη αγιάζεται και
παίρνει την ενέργεια και τη χάρη του
Θεού, (όπως ο Σταυρός του Χριστού,
το νερό του Αγιασμού κ.ά).

Η επικράτηση των εικόνων
• Ο αόρατος και ασώματος Θεός δεν απεικονίζεται.
• Ο
Χριστός
όμως
έγινε
άνθρωπος,
σαρκώθηκε,
συναναστράφηκε με τους ανθρώπους. Μπορούμε λοιπόν να
τον ζωγραφίσουμε.
• Στις εικόνες του Κυρίου δε διαχωρίζονται οι δυο φύσεις Του.
• Αν δεν απεικονίσουμε τον Κύριο, αρνιόμαστε την ανθρώπινη
φύση Του, την παρουσία Του στη γη. Έτσι γινόμαστε
μονοφυσίτες ή δοκητές.
• Η άρνηση της απεικόνισης του Χριστού αποτελεί και άρνηση
της ενανθρώπησης του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού και,
κατά συνέπεια, υποτίμηση του ανθρώπου και της ύλης.
• Αντίθετα, η ενανθρώπηση του Θεού οδηγεί την ανθρώπινη
φύση στη θέωση και καθαγιάζει την ύλη. Γι' αυτό και η τιμή
στα πρόσωπα των αγίων είναι και τιμή στη ανθρώπινη φύση.

Η παιδαγωγική σημασία των εικόνων
«Αφ’ ότου όμως ο Θεός… έγινε αληθινά άνθρωπος… και έζησε πάνω στη
γη και "τοῖς ἀνθρώποις συνανεστράφη", θαυματούργησε, έπαθε,
σταυρώθηκε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε
και όλα αυτά έχουν γίνει αληθινά…
γράφτηκαν βέβαια για… να τα διδαχθούν αυτοί που δεν ήταν παρόντες
εκείνο τον καιρό…
Επειδή όμως δεν γνωρίζουν όλοι γράμματα ούτε καταγίνονται με την
ανάγνωση, οι πατέρες αποφάσισαν να παρασταθούν αυτά με εικόνες
για συνοπτική υπενθύμιση…
Χωρίς αμφιβολία, ενώ πολλές φορές δεν έχουμε στο νου μας το πάθος
του Κυρίου, μόλις δούμε την εικόνα της Σταυρώσεως του Χριστού
θυμούμαστε το σωτήριο πάθος, πέφτουμε στη γη και προσκυνούμε όχι
την ύλη αλλά τον εικονιζόμενο, όπως και δεν προσκυνούμε την ύλη του
Ευαγγελίου ούτε την ύλη του Σταυρού αλλά αυτό που εικονίζεται… η τιμή
της εικόνος «διαβαίνει», καταλήγει στο πρωτότυπο».
Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός

Κυριακή της Ορθοδοξίας
Σε ανάμνηση της αναστήλωσης των εικόνων (843) καθιερώθηκε η γιορτή της
Κυριακής της Ορθοδοξίας. Τελείται την πρώτη Κυριακή της
Μεγάλης
Τεσσαρακοστής.
Η γιορτή πήρε ευρύτερο περιεχόμενο και αναφέρεται στη νίκη της ορθόδοξης
πίστης εναντίον όλων των αιρέσεων.
Σήμερα σε ανάμνηση της αναστήλωσης των εικόνων, εορτάζεται σε όλες τους
χριστιανικούς ναούς η "Κυριακή της Ορθοδοξίας" όπου εκτός των θαυμάσιων
πανηγυρικών ύμνων, χαρακτηριστική είναι η λιτανεία που τελείται στο τέλος του
Όρθρου ή της θείας Λειτουργίας. Γίνεται σύμφωνα με την παράδοση, όπως έγινε
και η αναστήλωση των εικόνων, κατά το τέλος της εικονομαχίας. Προπορεύονται
οι λαμπάδες, ο Τίμιος Σταυρός και τα Εξαπτέρυγα, ενώ οι χριστιανοί μετέχουν
στην πομπή κρατώντας εικόνες που παίρνουν από το ναό. Κατά τη διάρκεια της
λιτανείας ψάλλεται το απολυτίκιο «Τὴν ἄχραντον εικόνα Σου προσκυνοῦμεν
ἀγαθὲ…», ενώ στο τέλος διαβάζεται το απόσπασμα από το «Συνοδικό» της Ζ΄
Οικουμενικής Συνόδου.
Ιδιαίτερα στην Ελλάδα από βασιλείας του Γεωργίου του Α' καθιερώθηκε την Κυριακή της
Ορθοδοξίας να προσέρχεται ο ύπατος πολιτειακός άρχοντας στη Μητρόπολη Αθηνών
όπου και να απαγγέλλει δίπλα στο Δεσποτικό το “Σύμβολο της Πίστεως”. Το
αυτοκρατορικό αυτό έθιμο συνεχίζεται μέχρι των ημερών μας από τον εκάστοτε Πρόεδρο
της Δημοκρατίας.

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Απόσπασμα από το Συνοδικό της Ορθοδοξίας
“Οἱ Προφῆται ὡς εἶδον, οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκκλησία ὡς
παρέλαβεν, οἱ Διδάσκαλοι ὡς ἐδογμάτισαν, ἡ Οἰκουμένη ὡς
συμπεφώνηκεν, ἡ χάρις ὡς ἔλαμψεν, ἡ ἀλήθεια ὡς ἀποδέδεικται, τὸ
ψεῦδος ὡς ἀπελήλαται, ἡ σοφία ὡς ἐπαρρησιάσατο, ὁ Χριστὸς ὡς
ἑβράβευσεν, οὕτω φρονοῦμεν, οὕτω λαλοῦμεν, οὕτω κηρύσσομεν
Χριστόν τὸν ἀληθινὸν Θεὸν ἡμῶν.

Αὕτη ἡ πίστις τῶν Ἀποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν Πατέρων, αὕτη ἡ πίστις
τῶν Ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν Οἰκουμένην ἐστήριξεν.
Ἐπὶ τούτοις τοὺς τῆς εὐσεβείας Κήρυκας ἀδελφικῶς τε καὶ
πατροποθήτως εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τῆς εὐσεβείας, ὑπὲρ ἦς ἀγωνίσαντο,
ἀνευφημοῦμεν καὶ λέγομεν.
Τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας προμάχων εὐσεβῶν Βασιλέων, ἁγιωτάτων
Πατριαρχῶν, Ἀρχιερέων, Διδασκάλων, Μαρτύρων, Ὁμολογητῶν, Αἰωνία ἡ
μνήμη”.

Απολυτίκιο Κυριακής της Ορθοδοξίας
«Τὴν ἄχραντον Εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ, αἰτούμενοι
συγχώρησιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν, Χριστὲ ὁ Θεός· βουλήσει γὰρ
ηὐδόκησας σαρκὶ ἀνελθεῖν ἐν τῷ Σταυρῷ, ἵνα ῥύσῃ οὓς ἔπλασας ἐκ
τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ· ὅθεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι· Χαρᾶς
ἐπλήρωσας τὰ πάντα, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος εἰς τὸ σῶσαι
τὸν Κόσμον».
Την αμόλυντη εικόνα σου προσκυνούμε, αγαθέ, ζητώντας να μας
συγχωρήσεις για τα πταίσματά μας, Χριστέ και Θεέ∙ γιατί με τη
θέλησή σου καταδέχτηκες να ανεβείς στο Σταυρό, για να λυτρώσεις
από τη δουλεία του εχθρού (διαβόλου) αυτούς που έπλασες∙ γι'
αυτό ευχαρίστως σου φωνάζουμε- γέμισες τα πάντα χαρά εσύ, που
είσαι ο Σωτήρας μας∙ αφού γι' αυτό ήρθες, για να σώσεις τον
κόσμο.

Υπάρχουν, είναι δυνατόν να υπάρχουν θαυματουργές Εικόνες;
Δεν είναι παράδοξο, αλλά πολύ φυσικό. Το Ευαγγέλιο αναφέρει
ότι οι Απόστολοι θαυματουργούσαν όχι μόνο με τα χέρια τους,
αλλά στο πέρασμά τους ακόμη και η σκιά τους! (Πραξ.ε΄,1214). Ακόμα τα μανδήλια του Αποστόλου Παύλου, ριπτόμενα
πάνω στους ασθενείς ή δαιμονισμένους, τους θεράπευαν!
(Πραξ. ιθ΄, 12).
Ώστε όχι μόνο οι ίδιοι Απόστολοι είχαν θαυματουργικό
χάρισμα, αλλά και αυτά τα αντικείμενα της προσωπικής τους
χρήσεως. Η χάρις από το Θεό έφθανε μέχρι τα μανδήλια τους.
Τι το παράδοξο λοιπόν να ευλογήσει ο Θεός ανθρώπους
βαθειάς ταπεινώσεως, νηστείας, προσευχής τους ίδιους να
θαυματουργούν ή και τα έργα αυτών, τις Εικόνες;

Στην εικόνα του Χριστού
αναπαριστάνουμε
το
σαρκωμένο Λόγο στον
οποίο οι δύο φύσεις είναι
αχώριστα ενωμένες. Το
δείχνουν και τα ονόματα
που
γράφονται
στην
εικόνα.
Το
«Ιησούς
Χριστός»
υποδηλώνει
πως είναι άνθρωπος και
το άλλο «ὁ ὤν»(=αυτός
που υπάρχει αιώνια) πως
είναι Θεός, δηλαδή ο
Ιησούς
Χριστός
είναι
Θεάνθρωπος.

